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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
www.steinerskolen.dk 

21. februar 2018 
Uge 8 

Morgensang i næste uge: 

Med kåringen af kattedronninger og 
kattekonger slutter vi dagen og lukker porten 
til Futti Festrup indtil næste år. 

Vi minder her om forældrenes roller på dagen: 

1. kl. forældre: Byens børn – fra 0-14 år. 
Måske er der både tvillinger, trillinger eller 
hvem ved- måske endda syvlinger i byen. 
 
2. kl. forældre: Byens ældre. Synet, bentøjet 
og hørelsen er ikke som den har været. Vi må 
sørge for at gøre plads til både rollator og 
stok. 
 
3. kl. forældre: Byens håndværkere. Alle slags 
håndværkere har vi i byen. Der er nok at gøre 
– alt skal ordnes og holdes ved lige – fra 
kælder til tag, i vådrum og tørrum – der skal 
repareres og skiftes – så bare kom – vi har 
brug for mange håndværkere. 
 
4. kl. forældre: Her har vi de høflige altid-
parat-til-at-hjælpe-folk. Vi har folk ved alle 
indgange til at åbne, lukke og holde døre, til 
at byde velkommen ved skolens port og ved 
indgangen til salen og til altid at springe til 

”Morgengry” 

Kalenderen 

Fastelavn 
Kære kommende gæster i fastelavnsbyen 
Futti Festrup den 24. februar! 

Vi håber, at I, lige som byens mange børn, 
holder fastelavnshumøret oppe, selvom 
verden derude har lagt fastelavn på hylden. 
Disse dage er der en livlig stemning i Futti 
Festrup, og alle gør klar til en uforglemmelig 
dag. Vi byder velkommen til de mest sjove, 
mærkværdige, vidunderlige og begavede 
gæster, fra kl. 9.00 til ca. 12 i den Store Sal: 

1. klasse: At tælle til 12 
2. klasse: Spillopper Cirkus 
3. klasse: Håndværkere 
4. klasse: Vikinger 
5. klasse: Indisk Sang 
6. klasse: Hvad skal vi med Rom? 
7. klasse: Opdagelser! 
8. klasse: Rotkäppchen und der Wolf 
9. klasse: Verdenshistorien 
10. klasse: Basket-team Johannisburg 

Efter denne festlige optræden skal alle bruge 
deres kræfter til at hjælpe den sorte kat ud af 
tønden. Nej, hvor vi bliver sultne efter denne 
indsats! Vi håber, at 4. og 5. klasses forældre i 
mellemtiden har sørget for hjemmelavede 
fastelavnsboller i den lille sal. 
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med en hjælpende hånd for hvem der 
kunne trænge. Disse folk er også 

opmærksomme på evt. kendte 
menneskers ankomst. Hvem ved hvilke 
kendisser der pludselig dukker op – og flere 
af dem kunne jo have brug for livvagter. 
 

5. kl. forældre: Viceværter, skraldemænd, 
gadefejere og rengøringsfolk. Disse folk 
elsker orden og renlighed, og de sørger for, at 
der er pænt og rent alle vegne. 
 
6. kl. forældre: Falckreddere, politifolk og 
måske et par enkelte parkeringsvagter (der 
dog har glemt blokken den dag). Det er folk 
som gerne vil have at alt går for sig på en 
ordentlig og reglementeret måde. De er dog 
også klar, hvis uheldet er ude – så byens 
læger og sygeplejersker er også med her. 
 
7. kl. forældre: Alle mulige turister fra 
alverdens nære og fjerne egne har hørt om 
denne fantastiske fest. De er rejst langt for 
med egne øjne at opleve dette enestående 
arrangement. De kommer fra sydens sol eller 
fra det kolde nord, fra det vilde vest eller fra 
det vise øst. Nogle af dem har endda både 
tolke og turistguider med – de er meget 
interesserede i hvad en fastelavnsfest er. De 
har hørt meget, men endnu ikke oplevet det 
selv. 
 
8. kl. forældre: Byens mediefolk er naturligvis 
på pletten. Et virvar af journalister, fotografer 
og skribenter er på jagt efter årets pressefoto, 
årets historie eller dagens nyhed. Denne 
gruppe har ”naturligvis” ansvaret for at skrive 
et indlæg til ROS (byens blad) og sende det til 
redaktionen senest mandagen efter festen. 
Det kræver lidt, men vi stoler på byens 
pressefolk. 
 

9. kl. forældre: Alle vagabonder, 
landevejsriddere, skærslibere, rare 
landsbytosser og andet godtfolk er 
naturligvis også med til denne fest. De er her 
alle med både fætre, kusiner, venner og 
bekendte. 
 
10. kl. forældre: Her er så det søde og venlige 
serveringspersonale, der altid er klar til at 
sørge for en ekstra kop kaffe. De fylder op når 
saftevandskanderne er tomme, de sørger for 
fyldte fade, og de hjælper til når hele byen 
inviteres på fastelavnsboller. Det er klart at de 
har fundet den stiveste og hvideste skjorte, 
det fineste forklæde og den yndigste 
hovedbeklædning frem. Klar til at yde den 
fineste cafe-betjening på selve dagen. 
 

Vel mødt! 
Bettina Eriksen og Anke Schrader 
 

Modtagelse af skolebladet 
på e-mail 
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af 
ROS på e-mail. Dette gøres på: 
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen, 
hvor der også kan laves afmelding/
ændringer. Det er også muligt at læse og 
downloade skolebladet samme sted. 

Strikning 
Er der nogen der vil tjene penge på at 
strikke en sweater færdig og eventuelt 
også strikke en helt ny? 
 
Ring til Yvonne, 81 94 20 09 

http://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen
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Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

Brug af fotos, artikler 
og andet materiale 
 
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
”Rundt om Skolen”. 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice 

i 12 - frikvarteret. 

 

Med venlig hilsen 8. klasse 

Recitationen til morgensang i 
denne uge v/ 4. klasse: 

Over in the meadow 
in the sand in the sun 
lived an old mother turtle 
and her little turtle one. 
”Dig” said the mother 
”I dig” said the one 
So he dug and was glad 
in the sand in the sun. 

 
Over in the meadow 
where the tall grass grew 
Lived an old mother fox 
and her little foxes too. 
”Run” said the mother 
”We run” said the two 
So they ran and were glad 
where the tall grass grew. 
 
Over in the meadow 
in a nest in a tree 
Lived an old mother Robin 
and her little birdies three. 
”Sing” said the mother 
”We sing” said the three 
So they sang and were glad 
in the nest in the tree. 
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INTRODUKTIONSDAG 
 

Få kendskab til Bothmergymnastikken 
 
Bothmergymnastik står frem for alt for bevægelsesglæde – at være til stede – finde sig selv 
– tage hånd om sin egen udvikling – få et nyt forhold til at opbygge sit eget legeme og 
dermed også bryde gamle vaner. 
 

Lørdag 17. marts 2018  kl. 10.00 – 14.00 
Sted: 
Sofiegården, 
Holmevej 26 Næstelsø, 
4700 Næstved 
 
Tilmelding og oplysninger, gerne inden 10. marts: 
 
Birte Kjær 

mail: bkae@marjatta.dk 

tlf.: 21485758 
 
 

 
DANSK BOTHMERGYMNASTIKFORENING 

og 

BOTHMER MOVEMENT INTERNATIONAL 
 
Starter nyt uddannelsesforløb september 2018 
 

Et firårigt modulforløb. 
 
 
I forløbet gives en indføring i og udvikling af bevægelse som værktøj både pædagogisk, 
terapeutisk og kunstnerisk. 
 
 
Dansk Bothmergymnastikforening 
Kaj Ørums Vej 2, 4654 Faxe Ladeplads 
bkae@marjatta.dk.Tlf.:56721243 

mailto:bkae@marjatta.dk

